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فارسی برای ما
بفرستید

 I Iدرمانگاهبسازید

تعداد درمانگاه های خیریه شبانه روزی در بجنورد
کم اســت و افــرادی که شب بیمار می شوند ،به
دردسر می افتند.

 I Iگرد و خاک بازی

گرد و خاکی که از بازی بچه ها و جوانان در زمین
هــای بــازی شهربازی ایجاد می شــود هم خود
ورزشکاران را اذیت می کند و هم مردمی را که
در اطراف این محل می نشینند یا راه می روند.

خبر

فوت نصاب بجنوردی در پى
سقوط به کابین آسانسور
نصاب  41ساله آسانسور که در حال کار در طبقه
ســوم یــک ساختمان بــود بــه دلیل نامعلومی به
داخل کابین آسانسور سقوط كرد و به علت شدت
جراحات وارد شده جان باخت.به گزارش خبرنگار
ما ،منابع مطلع با تأیید این خبر از در حال بررسی
بودن نحوه وقوع این حادثه خبر دادند.

خراسان شمالی  ۴۲سال پیش
در روزنامه

صف های طوالنی نفت
روزنامه خراسان در شماره  8569که 16
بهمن  1357بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی
در صفحه  2از صف هــای طوالنی نفت در
شیروان خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :گـــزارش خبرنگار مــا از شیروان
حاکیست کــه در چند روز گذشته کمبود
نفت در این شهر بشدت باعث ناراحتی و رنج
اهالی شده است.
خبرنگار ما اضافه میکند در شیروان کمبود
بیش از حد نفت باعث وجود صف های طویل
جلوی شعبه های فروش نفت شده است...
گزارش دیگر خبرنگار ما حاکیست که یکی
از فرهنگیان مردم دوست این شهر که برای
یاری به مردم در جهت تسریع و ایجاد عدالت
در تقسیم نفت با فروشندگان همکاری میکرد
توسط عده ای از اوبــاش شهر مورد ضرب و
جرح قرار گرفت ...بگزارش خبرنگار ما بنزین
در این شهر نیز همین وضع را دارا می باشد».

یک شنبه  ۲۲تیر  ۲۰ 1399ذی القعده  14۴۱شماره ۳۳۱۶

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

عبور مرغداران ازمصوبه دولتی
متخلفان بازارمرغ بهتعزیرات معرفی میشوند

بازار مرغ همچون خود مرغ این روزها در حال
پرواز است؛ مصوبات دولتی روی کاغذ و قیمت
های عبور کرده از آن مصوبات در مرغ فروشی
ها .البته دیروز برخی مرغداران کشتار نکردند
و دیگ جلسه مرغداران و مدیران همچنان می
جوشید ولی از این جلسه مرغی برای مردم پخته
نشد .گویا مدیران بر اجرای مصوبه و مرغداران
بر عدم تمکین اصرار داشتند حاال چرا آهنگ
قیمت در خــراســان شمالی مــتــفــاوت اســت و
مردم مجبورند نبود مرغ در بــازار را که ناشی
از عدم تمکین مصوبه است ،تحمل کنند امری
است جدی.به نظر می رسد برای حل اختالف

مرغداران و مدیران باید از «ظریف» دعوت کرد تا
یا مرغداران از قانون تمکین کنند و پنجره خالف
قانون بسته شود یا دولتی ها مصوبه را تغییر
دهند .باالخره جلسه دیروز مرغداران با رئیس
سازمان صمت ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی
و نماینده استانداری به تفاهم کاهش قیمت
ختم نشد ،فقط اعالم شد سر و کار متخلفان با
تعزیرات خواهد بود.
اسدی -مرغدارانی که در توزیع و تحویل مرغ زنده
به کشتارگاه ها از نرخ نامه انحراف دارند به تعزیرات
و مراجع قضایی معرفی می شوند.رئیس سازمان

حکایت توزیع مرغ دولتی در استان

قفسه خالی از مرغ در شیروان
جواد حشمتی -از صبح دیروز مرغ در بازار شیروان
و برخی شهرهای استان کمیاب شد و شهروندان و
بازاریان را با مشکل مواجه کرد .در بررسی میدانی
خبرنگار ما مشخص شد مرغ در روز گذشته توسط
مــرغــداران به کشتارگاه ارســال نشده و مــردم به
شدت از وضعیت ایجاد شده گالیه داشتند.کرکره
بسیاری از مرغ فروشی ها پایین بود و آن هایی هم
که باز بودند در حال نظافت بودند و خبری از مرغ در
یخچالهای آن ها نبود و مردم برای تأمین گوشت
مرغ با مشکل مواجه شده بودند.یکی از شهروندان
شیروانی با بیان این که از صبح امروز  ۵مغازه مرغ
فروشی را دور زده ام امــا خبری از مــرغ نیست،
افزود :در روز اول هفته به جای این که مغازه ها پر
از مرغ باشند متاسفانه قفسه های خالی خودنمایی
می کنند.یکی از مرغ فروشان شیروان نیز با بیان

این که مــرغــداران مرغ به کشتارگاه نمی دهند،
ت اعالمی
افزود :حرف مرغدارها این است که قیم 
و تنظیمی دولت صرفه اقتصادی برای کشتار مرغ
ندارد و از اینرو دیشب کشتاری انجام نشد.یکی از
مرغداران شیروان نیز با اشاره به هزینه های باالی
پــرورش و عرضه مــرغ ،گفت :متاسفانه نرخ معین
اعالم شده برای هر کیلو مرغ توسط دولت  ۱۵هزار
و  ۵۰۰تومان است در حالی که هزینه های تولید
ما بیشتر از مبلغ فروش است.یکی از مرغداران که
به قیمت مصوب مــرغ اعتراض داشــت ،گفت :در
حالی که مرغداران سراسر کشور جوجه و نهاده ها
را به قیمت یکسان تهیه می کنند و باید قیمت مرغ
هم یکسان باشد اما در خراسان شمالی مرغ زنده
 10هزار و  ۱۵۰تومان است اما در خراسان رضوی
 11هزار و  800و در گنبد  11هزار و  500تومان

صمت خــراســان شمالی با بیان ایــن مطلب اعالم
کرد :تعدادی از مرغداران جهت اصالح قیمت ها به
سازمان صمت آمده بودند و همه حرف شان نرسیدن
به موقع نهاده بود و تقاضای اجرا نشدن نرخ نامه در
استان را داشتند«.فیروزه» ادامه داد :تا زمانی که نرخ
نامه به شکل کشوری اصالح نشود ما مکلف به اجرای
آن هستیم و با متخلفان نیز برخورد می کنیم.
وی با بیان این که مدیریت زنجیره تولید تا توزیع با
جهاد کشاورزی است ،ادامه داد :ما مدیریت بازار پس
از تحویل مرغ و عرضه آن را برعهده داریم.
«محمد زاده» مسئول تنظیم بــازار سازمان جهاد
کشاورزی نیز به خبرنگار ما اعالم کرد :در این جلسه

خریداری می شود.وی اظهار کرد :با توجه به این
که خراسان شمالی استانی محروم است باید از
تولیدکنندگان حمایت شود نه این که جلوتر از دیگر
استان ها قیمت های مصوب را اعمال کنند.به گفته
وی ،به دلیل ارزان بودن نرخ مرغ زنده در استان،
دالالن دیگر استان ها از تولیدی های استان خرید
می کنند و هر کیلو مرغ را  17تا  18هزار تومان
می فروشند که با این شرایط نه تنها با گرانی مقابله
نمی شود بلکه مرغداران از این محل متضرر می
شوند.یکی دیگر از مرغداران نیز گفت :در صورتی
می توانیم از قیمت های مصوب تبعیت کنیم که در
تمام استان ها نیز مرغ با همین قیمت عرضه شود
در حالی که تنها خراسان شمالی در کاهش قیمت
ها پیشرو شده است.وی خاطرنشان کرد :در حالی
که گاهی نهاده دیر می رسد و ناگزیر به خرید آن با
نرخ آزاد می شویم اما ما را ملزم به فروش با نرخ های
مصوب می کنند.وی اظهار کرد :در چنین شرایطی
انتظار داریم دولت از تولیدکنندگان حمایت کند و
هزینه نهاده با نرخ آزاد را در نظر بگیرد.یکی دیگر

 3پیشنهاد به مرغداران و مرغ فروشان ارائه شد تا
با این  3راهکار قیمت مرغ با نرخ دولتی در استان
عرضه شــود.وی افــزود :انعقاد قــرارداد مرغداران با
کشتارگاه و عرضه مــرغ به کشتارگاه با نــرخ ستاد
تنظیم بازار تا انتهای سال ،ارائه مرغ ها به کشتارگاه
به نرخ  14هزار و  300تومان و در نهایت عرضه آن
در بازار با قیمت  15هزار و  500تومان و ارائه مرغ
از ســوی مــرغــداران متناسب با درصــدی که نهاده
یارانه ای دریافت کرده اند  3پیشنهادی است که به
کشتارگاه ،مرغداران و مرغ فروشان ارائه شده است.
وی اعالم کرد :مقرر شده این سه پیشنهاد از سوی آن
ها بررسی و امروز نتیجه اعالم شود.

از مرغداران نیز گفت :اگر خراسان شمالی در تأمین
نهاده های دولتی پیشرو باشد و مرغداران با مشکل
مواجه نباشند ،می تواند در اجــرای نــرخ مصوب
هم پیشرو باشد نه این که تمام شرایط شبیه دیگر
استان ها باشد اما در اجــرای قیمت های مصوب
پیشرو باشد.رئیس اداره جهاد کشاورزی شیروان
هم با اشاره به این که اکنون  ۵۰واحد مرغداری به
ظرفیت یک میلیون و  ۳۸۳هزار و  ۸۴۰قطعه در
این شهرستان فعال است ،افزود :شیروان با تولید
ساالنه  ۱۱هزار و  ۳۰۰تن گوشت سفید  ۷۰درصد
گوشت سفید مورد نیاز استان را تامین می کند.به
گفته «حیاتی» ۶۰ ،درصد نهاده های مرغداری ها
شامل سویا و ذرت تیبا با ارز دولتی توسط جهاد
کشاورزی تامین می شود و مرغدارها با احتساب
این شرایط باید مرغ را با قیمت تمام شده اعالمی
ت مصرف کننده برسانند.وی تاکید کرد:
به دس 
پیش بینی و هماهنگی الزم جهت کشتار مرغ برای
روزهای آینده صورت گرفته تا مشکل کمبود موقت
مرغ رفع شود.

خراسان شمالی در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

بازگشت برخی محدودیت ها به استان
با قرمز شدن وضعیت بجنورد و افزایش مبتالیان به
کرونا در استان روز گذشته به دستور ستاد پیشگیری
از کرونا برخی محدودیت ها به استان بازگشت .طبق
گفته معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار
خراسان شمالی ،با توجه به شیوع ویروس کرونا در
سراسر استان مراسم عروسی ،عزا و مکان های محل
تجمع مردم مانند استخرها ،تاالرها و باشگاه های

ورزشی تا اطالع ثانوی و برگشت به وضعیت عادی
تعطیل اســت«.ولــی ا ...حیاتی» در حاشیه بازدید
میدانی از نحوه رعایت دستورالعمل های بهداشتی
توسط اصناف و قشرهای مختلف ،اظهار کرد :از هم
استانی ها می خواهم پروتکل های بهداشتی و فاصله
اجتماعی را رعایت کنند.وی افزود :مردم به جز در
موارد ضروری از خانه های شان بیرون نیایند و هنگام

حضور در مکان های عمومی حتم ًا از ماسک استفاده
کنند.وی اضافه کرد :از فردا(یک شنبه) نظارت ها
بیشتر و سختگیرانه تر می شود.

 I Iخراسان شمالی در وضعیت قرمز  کرونایی

استان های خراسان شمالی ،خوزستان ،آذربایجان
شرقی ،خراسان رضوی و هرمزگان در وضعیت قرمز
قرار دارند .دکتر «الری» سخنگوی وزارت بهداشت

با اعالم این خبر افزود :در  24ساعت منتهی به ۲۱
تیر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی
 2هزار و  ۳۹۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و هزار و  ۷۳۹نفر از آن ها بستری
شدند و متاسفانه در طول  ۲۴ساعت منتهی به روز
گذشته ۱۸۸ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹جان خود را
از دست دادند.

اخبار
جاماندگان سهام عدالت بخوانند

 2500نفر در اولویت ثبتنام
سهام عدالت در استان

شیری 2500 -نفر از  132هــزار و  92نفر از
جاماندگان سهام عدالت ،در اولویت ثبت نام قرار
گرفتند.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام
عدالت خراسان شمالی روز گذشته با بیان این
مطلب به خبرنگار ما افزود :با موافقت نمایندگان
مجلس برای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت،
فرصتی داده شد ثبت نام های جدید برای سهام
عدالت انجام شود«.قربانی» افزود :در این مرحله از
ثبت نام سهام عدالت ،اولویت با مددجویان کمیته
امداد و بهزیستی و همچنین افرادی است که قب ً
ال
متقاضی بودند اما بنا به دالیلی فرایند سهامداری
شان تکمیل نشده اســت.وی با اشاره به جمعیت
 863هــزار و  92نفری خراسان شمالی اضافه
کرد :هم اکنون  731هزار نفر سهام دار نهایی
شده در استان داریم که  132هزار و  92نفر سهام
عدالت ندارند و از این میزان بر اساس شناسایی
انجام شده 2500 ،نفر در اولویت ثبت نام هستند.
وی با بیان این که دولت از محل شرکت هایی که
دارد سهام واگذار می کند ،افزود :هنوز زمان ثبت
نام جدید سهام عدالت ابالغ نشده است.

رگبار با احتمال رعد و برق
بررسی نقشه های پیش یابی و تصاویر دریافتی از
ماهواره بیانگر وضعیت جوی نسبت ًا ناپایدار تا صبح
دوشنبه است که به این دلیل وزش باد شدید و در
برخی ساعات بسیار شدید با احتمال گرد و خاک
و افزایش ابر دور از انتظار نیست .طبق گزارش
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی ،در  2روز
آینده افزایش ابــر ،وزش باد شدید و احتمال مه
گرفتگی صبحگاهی در ارتفاعات استان دور از
انتظار نیست .تا اوایل شب یک شنبه به ویژه در
نواحی غربی و شمال غربی استان رگبار باران
با احتمال رعد و برق قابل انتظار اســت.از لحاظ
دمایی کاهش  4تا  6درجه ای دمای هوا در گرم
ترین ساعات پیش بینی می شود.

اختالل در تردد با سقوط
یک درخت

نجفیان -ســقــوط یــک اصــلــه درخـــت پوسیده
در خیابان طالقانی ،سبب ایجاد اختالل یک
ساعته تردد وسایل نقلیه شد.به گفته «قاسم نیک
گفتار» معاون خدمات شهری شهرداری اسفراین،
بر اثر پوسیدگی درخت این حادثه رخ داد.

